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 چکیده

سرعت فزاينده تغييرات فن آورانه، از يک سو، و تغييرر اهييرت تضهيره  

از سو  ديگر، بهعث شده است  اشتريهن و تشديد رقهبت بين سهزاهن يه،

که سهزاهن يه به شدت به دنبهل کسب ازيت يره  رقرهبتج يديرد بررا  

برتر  بر رقبه و تهاين بهتر نيهز اشتريهن بهشند. در اين اويوع، به نظر اج 

رسد که حرکت به سو  ايجهد سرهزاهن يرهيج کره از سررعت و ان  ره  

و پرريب بينررج نهپرررير پرررير  بررهديج در پهسرر  اغرري  اتغيررر، نهپهيرردار 

برخوردارند راه حلج يديد و حيهتج است. حصول چنين ايدافج در سهيه 

. از سرو  ديگرر به دست اج آيد« چهبکج سهزاهنج»افهوم يديد  به نهم 

يه  دولتج چهبک يمچون شهردار  يه ديد که سهزاهنا هل هت نشهن اج

د نرر  در ايرا  اقدااهت تغرولج نسربت بره يمتهيرهن و يمتررازان خرو

ه به دنبرهل ت يرين ازاين رو، اين اضهل . آورند.ا  بدست اجاوفضيت فزاينده

ارزش و ايميت چهبکج سهزاهنج به اثهبره اغرور اسهسرج سررعت پهسر  

در سرهزاهن  گويج و ان  ه  پرير  سهزاهنج در اضهبل تغييرات ايجهدشده

اسرت. بردين انظرور، ابرهنج نظرر  چرهبکج  شهردار  يه  استهن فهرس

سهزاهنج و سهزاهن يه  چهبک به صورت عميق بررسرج شرده اسرت. برر 

نتهيج اين تغضيق، سرهزاهن يره  سرنتج نمرج تواننرد بره نيهزيره   اسهس

اشتريهن و تغيير و تغودت اغي  پيرااون خود پهس  به اوقع بدينرد  در 

 ويله ب د، اين اار تداوم حيهت آنهه را غير امکن اج سهزد.

 چهبکج، کهرکنهن، شهردار  :واژه های کلیدی 

 

 

 

Abstract: 

The increasing speed of technological change, on the 

one hand, and the changing nature of customer 

demand and intensification of competition between 

organizations, on the other hand, has led organizations 

to seek new competitive advantages to excel 

competitors and better meet customer needs. To be. In 

this regard, it seems that moving towards creating 

organizations that have high speed and flexibility in 

responding to changing, unstable and unpredictable 

environments is a new and vital solution. Achieving 

such goals is achieved through a new concept called 

"organizational agility". On the other hand, studies 

show that agile government organizations such as 

municipalities achieve increasing success rates in 

implementing transformational measures towards their 

peers and peers. Therefore, this article seeks to 

determine the value and importance of organizational 

agility as a key axis of response speed. And 

organizational flexibility in the face of changes in the 

organization of municipalities in Fars province. For 

this purpose, the theoretical foundations of 

organizational agility and agile organizations have 

been studied in depth. According to the results of this 

study, traditional organizations can not respond to 

customer needs and changes in the environment in a 

timely manner; In the latter case, it makes their 

survival impossible. 
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  مقدمه

ها تأثثیر عمییأی دارنأدز از ایأن رو، تأرورت دارد هاست که بر سازمانثباتیتغییرات مداوم و عصر بیدنیای امروزی دنیای تحوالت و 

کنأد تببیأی یابأدز در سازمان به صورت مستییم یا غیرمستییم، برای حفظ حیات خود، با تغییراتی که سازمان را بأا تهدیأد موا أه می

ها با رقابت فزاینده پذیری و نیز پاسخگویی سازمان و ود دارد؛ بسیاری از سازمانبافبازارهای رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انع

های بازاری و نیازهای در حال تغییأر متأتریان، شأدت آورانه، تغییر محیطهای فنرو هستند و به واسبه نوآوریپایدار و نامبمئنی روبه

های کسب و کار و بازبینی الگوهأای انداز راهبردی سازمان، اولویتتمای در چیافته استز این وتعیت بحرانی مو ب اصالحات عمده

 (ز2681سنتی و حتی الگوهای نسبتاً معاصر شده است )کرمانی، 

دهند، بلکه به شکل العمل نتان میداند که نه فیط به محیط بیرونی خود عکسهایی میها را هویتدر حال حاتر، تفکر غالب، سازمان

بینی ناپذیر تعریأف ثبات و پیشکنندز این پارادایم به صورت توانایی کامیابی در محیط متغیر، بیحیط خود را تعریف میفعال و اثرگذار م

توانند به حیات و رقابت در بازارهای رقابتی ادامأه دهنأد کأه توانسأته هایی میشودز فیط سازمانو با عنوان چابکی سازمانی مبرح می

های گذشته دیگر توانایی خود را حلتوان گفت که رویکردها و راهیی دست یافته باشندز به عبارتی دیگر، میهاباشند به چنین توانمندی

های  دیدی  ایگزین شأوندز از اند یا بهتر است با رویکردها و دیدگاهبرای رویارویی با متکالت سازمانی و محیط بیرونی از دست داده

این عوامل تغییر و تحول، چابکی سازمانی استز در واقع، چابکی سازمانی پارادایم  دیدی بأرای های پاسخگویی به این رو، یکی از راه

 (ز2691 لودار، های رقابتی است )ابراهیمیانها و بنگاهمهندسی سازمان

 چابکی سازمانی
به کار گرفتز در گزارشی که ایأن آاانأس ارا أه کأرد، چأابکی امکأانی  2مؤسسه یاکوکا 2992مفهوم چابکی را برای اولین بار در سال 

(ز وااه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال و ۲،2992اساسی برای تولیدات  دید معرفی شده است )ناگل و داو
ک روش هوشمندانه استز ریتأه و زادگأاه چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با ی

های اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفی توسط چابکی، ناشی از تولید چابک است و تولید چابک مفهومی است که طی سال
ی، هر سأازمانی کنند، پذیرفته شده استز در چنین محیبای آماده میتولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل مالحظه

هأای تولیأد، و تأوان واکأنش باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحی مجدد محصوالت، تغییأر روش
هایی، بأه آن بنگأاه تولیأدی، سأازمان چابأک اطأالد خواهأد شأد کارآمد به تغییرات را داشته باشدز در صورت داشتن چنین توانمندی

بینأی تعریأف ( چابکی را توانایی رونی و شکوفایی در محیط دارای تغییر مأداوم و غیرقابأل پیش۲112ایان ماسکل )(ز بر2681)شها ی،
ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته، از آنها دوری کنند؛ بلکأه بایأد تغییأر را فرصأتی بأرای کندز از این بابت، سازمانمی

 (ز2681ور کنند )شها ی،کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تص

 های کلیدی چابکی در سازمانقابلیت
بینی در محیط کسب و کار خود هستندز بنابراین، ایأن های چابک نگران و دلواپس تغییر، عدم اطمینان و عدم پیشمؤسسات و سازمان

 های متمایز نیازمندندشماری از قابلیت بینی در محیط کاری خود، بهمؤسسات برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش
شوند که به عنوان مبنای حفأظ و توسأعه چأابکی بأه شأمار ها چهار عنصر اصلی را شامل میقابلیت(ز این 2685 زاده،)شها ی و ر ب

 روند:می

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
1. Iacocca Institute 
2. Nagel & Dove 
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 (2681کلیدی چابکی )کرمانی، های ( قابلیت2شکل)
 

 ز پاسخگویی: توانایی شناسایی تغییرات و پاسخگویی سریع به آنها  هت برطرف سازی آنهاز2
 های سازمانزز شایستگی: توانایی دستیابی مؤثر و کارا به اهداف و رسالت۲
 امکانات یکسانز پذیری: توانایی پردازش فرآیندهای مختلف و دستیابی به اهداف گوناگون باز انعباف6
 ترین زمان ممکنزها در کوتاهز سرعت: توانایی انجام فعالیت4

با استفاده از این چهار اصل یک متدلوای برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شأده اسأت و همینأین از آنهأا بأه 
خواهد چابک باشد، باید این چهار اصل را در ر یک سازمان میهای رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده استز بنابراین اگعنوان ظرفیت

 (ز2681نظر داشته باشد )کرمانی، 

 های چابکی در سازمانبهبود قابلیت
های چابک و استفاده از چأابکی بأه عنأوان ها باید به فکر توسعه قابلیتدر آینده و در زمان رقابت در محیط بازار رقابتی و پویا، سازمان

رقابتی باشندز یکی از متکالت تمرکز بر بهبود چابکی، پویایی و نیز اقتضایی بودن قابلیتی اسأت کأه از پأیش توسأط سأازمان مزیت 
گیری شود و از آنجا که هیچ طرحی برای انأدازهپایان از بهبود مستمر قلمداد میتعریف شده استز چابکی در اینجا به عنوان یک راه بی

ری ذکر نتده است، تعیین سبح خاصی از چابکی مورد نیاز دشوار و متکل اسأتز در ایأن راسأتا، واکورکأا و چابکی در ادبیات این تئو
های چأابکی تهیأه و ( مدلی را برای بهبود قابلیت2991)۲میر( و نیز نظرات فردوس و دی2986)2( بر اساس نظرات ناکان2998فلیدنر )

های عملکردی، بر بهبأود چأابکی تثکیأد هایی که بدون در نظر گرفتن سایر قابلیتاندز این مدل حاکی از آن است سازمانطراحی کرده
رو خواهند شدز پیش از شروع به ایجاد و کاربرد چابکی، الزم است مبنای شایستگی در سأایر کنند، احتماالً با شکست و ناکامی روبهمی

ها و میأر اسأت، بأه شأرکتمدل بسط یافته فأردوس و دی ای شکل که به نوعیماسه های رقابتی متخص شودز این مدل تلویژگی
 ای باز کنندزکند که در آینده برای رقابت و پایداری، بر بُعد چابکی حساب ویژهها پیتنهاد میسازمان
س های رقابتی استز پ( متخص است، بهبود کیفیت پیش شرط تروری برای بهبود و توسعه سایر قابلیت2-2گونه که در نمودار)همان

های کیفیت باشند و در عأین حأال، ها باید کماکان به فکر توسعه تالشها و سازماناز دستیابی به سبح قابل قبولی از کیفیت، شرکت
 ها و راهکارهایی را برای بهبود قابلیت اطمینان خود تهیه و تنظیم کنندز برنامه

ها بایسأتی بأه ها یأا سأازمانعین تداوم دو فعالیأت پأیش، شأرکتهنگامی که سبح قابل قبولی از قابلیت اطمینان به دست آمده، در 
ها و پأذیری، شأرکتهأای انعبافپذیری، پاسخگویی و قابلیت سازگاری روی بیاورند و مبتنی بر بهبود موفی در عرصأه قابلیتانعباف

                                                                                                                                                   
1. Nakan 
2. Ferdows & De Meyer 

های قابلیت

 چابکی

 پذیریانعطاف

 پاسخگویی

 سرعت شایستگی



 نقش چابکی در سازمان شهرداری ها)مورد مطالعه شهرداری استان فارس(زهره افضلی : 
 

بکی نیأز بایأد تحأت حمایأت و پتأتوانه توانند به سمت چابکی و چاالکی گام بردارندز به عالوه، تالش برای بهبأود چأاها میسازمان
 (ز2681پذیری بیتتر نیز باشد )شها ی،های بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان و انعبافتالش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 (2681های چابکی )شها ی، ( مدل بهبود قابلیت2نمودار)
 

 چابکسازمان 
توانند بأه شأکل اثأربخش بأه ها میتغییرات سریع بازار و فناوری منجر به ایجاد عالقه شدید به این امر شده است که چگونه سازمان

های در حال تغییر پاسخ دهندز در واقع، قسمتی از این مسثله مربأوط بأه ایجأاد مفهأوم  دیأد بأه نأام چأابکی سأازمانی اسأت محیط
و  ۲های نوین مدیریت فناوری اطالعات است )سامبامورفیاین مسثله به ایجاد چابکی سازمانی از طریی روش (ز بخش دیگر2،۲112)داو

 (ز ۲116همکاران،
سازمان چابک به دنبال تثمین رتایت متتریان و کارکنانش استز تروری است که هر سأازمانی از توانأایی پاسأخگویی بأه تغییأرات 

رود و بأه دنبأال هایی از یکنواختی مو ود فراتر مأیردار باشدز تفکر چابکی نیز در چنین سازمانمداوم در محیط کسب و کار خود برخو
 های خود استزها و نوآوریهای بالیوه و ایجاد شرایط با ثبات برای توانمندیاستفاده از فرصت

ی تجاری محدود است؛ در واقع و ود رقبای هاها به چند دلیل نیازمند ایجاد چابکی در خود هستندز نخستین دلیل و ود فرصتسازمان
شأود و هأر سأازمانی بأا تمأام نیأرو بأه دنبأال دسأتیابی بأه ایأن های به و ود آمده میبسیار زیاد مانع از و ود طوالنی مدت فرصت

کأه و أود  های سازمانی الزم برای نفوذ سریع محصول  دید در بازار استز سأومین عأاملیهاستز دومین دلیل نبود توانمندیفرصت
بینی ناپذیر بودن تغییرات مستمر در سبوح گوناگون بازار استز های فعلی تروری ساخته است پیشسازماندهی چابکی را برای سازمان

های مجازی، بین چند شأرکت تعأاونی توزیأع کنأدز تواند برای سازمان به و ود بیاید که خبر مو ود را، با ایجاد سازماناین امکان می
های مو أود در لیل و مزیت مهم و کلیدی ایجاد سازمان مجازی است که به واسبه آنکه سأبب تجمیأع تمأامی توانمنأدیچهارمین د
و همکاران،  6های محدود و اندک بازار به سود بیتتری دست یابد )یعیوبیتواند از فرصتشود، سازمان میهای پراکنده میتمامی بنگاه

پذیری باید قواعد و اصولی را رعایت کنند منظور ایجاد چابکی و افزایش سرعت پاسخگویی و انعبافها به (ز با و ود این، سازمان۲122
 تا بتوانند با سرعت و اثربختی بیتتر به این مهم دست یابندز رعایت این اصول نتان از فرهنگ پذیرش چابکی سازمانی استز

 بیانیه چابک، متضمن چهار اصل اساسی است:
 متتریان؛ ایجاد ارزش برای -

                                                                                                                                                   
1 Dove 
2. Sambamurthy 
3 Yaghoubi 

کهرايج در 

 يزينه

 چهبکج

پريران  ه 

  
قهبليت 

 اطمينهن

 کيفيت
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 اهمیت افراد و نیش اطالعات؛ -
 همکاری درون و برون سازمانی؛ -
 آمادگی برای تغییرز -

های چابک بأر های چابک استز اصول سازمانعالوه بر این چهار ارزش، بیانیه چابک دربرگیرنده چند اصل درباره قوانین ایجاد سیستم
های چابک پارادایم  دیأد و نویدبختأی ای چابک تعریف شده استز روشهشود که به عنوان روشهای خاصی ظاهر میاساس روش

 (ز۲116، 2بوستلو و آوال -های کوچک و متوسط ظهور کرده است )وازکو زهستند که برای از بین بردن متکالت فعلی سازمان
مرکأز آن بأر کارکنأان اسأت، ( در تحییی خود بیان کردند که روش چابک عبارت است از روشی که ت۲118)۲سلرز -کومر و هندرسون

ریزی شده و نتده در هر زمان(، سریع )تتویی کننأده توسأعه سأریع در پذیر)آمادگی برای سازگاری با تغییرات برنامهگرا، انعبافراببه
توسأعه ریزی شده و نتده( و یادگیرنده )تمرکز بر اصأالح و بهبأود در طأول دوره محصول(، واکنتی )واکنش درست به تغییرات برنامه

 محصول و همینین بعد از آن( استز
پردازنأد )کأوک بأرن و هأا میثباتیهای چابک با تکیه بر کارکنان و خالقیت آنأان بأه مبأارزه بأا بیهای سنتی، روشبرخالف روش

دیران را از هأا مأاند؛ چأرا کأه ایأن روشرو شأدهها روبأههای چابک اغلب با استیبال زیاد مدیران سأازمان(ز روش6،۲112اسمیتهای
سأاختندز در نتیجأه، بهبأود امکانأات چأابکی شد رها میهای سرباری که به سبب رویکردهای سنتی مدیریت بر آنها تحمیل میهزینه

ها باید تالش کننأد تأا بأا سأرعت بیتأتر و بهتأر از سأایر های فعلی شودز به بیان دیگر، سازمانسازمانی باید سرلوحه اساسی سازمان
 (ز 2691ساز چابکی سازمانی است )ابراهیمیان  لودار،هایی بپردازند که زمینهها و توانمندیبهبود صالحیت ها بهسازمان

 های چابکهای سنتی و سازمانتفاوت بین سازمان
 هایی همیون ساختارهای چابک در ویژگیهای سنتی و سازمان( بین سازمان۲111)4به عییده رامش و دواداسان

گذاری، کیفیت، وتعیت کارکنان، متارکت کارکنان، وتعیت مدیریت، فناوری استفاده شده، مدیریت زمان وززز تفأاوت سرمایهسازمانی، 
کنند، در های سنتی از ساختارهای عمودی و سلسله مراتبی استفاده میو ود داردز آنها بیان کردند که، از لحاظ ساختار سازمانی، سازمان

های سأنتی، کأه در آنهأا متأارکت های چابک مسبح و مبتنی بر کار تیمی استز بأرخالف سأازمانسازمان حالی که ساختار سازمانی
ناپأذیر اسأت، در کارکنان اندک، مهارت کارکنان بسیار کم، مدیریت دیکتاتوری و چرخأه تولیأد محصأوالت طأوالنی مأدت و انعباف

ت فعال دارند، مهارت کارکنان در حد باالیی است، مدیریت متارکتی های سازمانی متارکگیریهای چابک، کارکنان در تصمیمسازمان
های های سنتی و سازمانای از تفاوت بین سازمانپذیر استز خالصهتر و انعبافبر سازمان حاکم است و چرخه تولید محصوالت کوتاه

 ( نتان داده شده استز۲-2(، در  دول )۲111چابک، به عییده رامش و دواداسان )
 (۲111و دواداسان،  5های سنتی و چابک )رامش( تفاوت بین سازمان2ل ) دو

 سازمان چابک سازمان سنتی معیار تفاوت

 مسبح و مبتنی بر کار تیمی عمودی و سلسله مراتبی ساختار سازمانی

 زیاد اندک گذاریسرمایه

 رتایت متتری فروش و سود بیتتر کیفیت

 یادگیرندهکارکنان  تعیف مهارت کارکنان

 کارکنان قدرتمند کم متارکت کارکنان

 متارکتی دیکتاتوری وتعیت مدیریت

 وریمبتنی بر راهبرد، کیفیت و بهره سنتی و بسیار پرهزینه مدیریت هزینه

 پذیر و سریعانعباف مستییم و ثابت خودکارسازی اداری

 از مهندسی فناوری اطالعاتغیر تکراری و استفاده  سیستم اطالعاتی تعیف و تکراری فناوری

 بسیار اثربخش غیر اثربخش مدیریت زمان

                                                                                                                                                   
1. Vazquez-Bustelo  & Avella 
2. Kumar 
3. Cockburn  & Highsmith 
4. Ramesh  & Devadasan 
5 Ramesh 



 نقش چابکی در سازمان شهرداری ها)مورد مطالعه شهرداری استان فارس(زهره افضلی : 
 

 پذیرمدت و انعبافکوتاه پذیرطوالنی مدت و انعباف چرخه تولید و عرته خدمت

 اصول مدیریت زنجیره تثمین فیط با قرارداد تثمین منابع

 

 های کارکنان چابکویژگی
هایی است که منجر گردد، همان ویژگیهای چابک میافراد که منجر به موفییت در سازمانهایی از در ابتدا تصور بر این بود که ویژگی

های اصلی در این زمینه در سه سأبح قابأل بیأان شودز ولی بر اساس مبالعات انجام شده، تفاوتهای سنتی میبه موفییت در سازمان
 است: سازمانی، تیمی با گروه کاری و فردیز

ها سعی بر آن دارند که دارای تعدادی مناسب از افراد و خصوصیات خاصی در زمان و مکان مناسأب باشأندز سازماندر سبح سازمانی، 
های کافی  هت انبباد با بهبود دایمی و تحوالت سریع در تر و با مهارتایهای چابک به کارکنانی حرفهتوان بیان کرد که سازمانمی

 داخل و خارج سازمان نیاز دارندز
ها در سبوح و وظایف مختلف و حتأی بأین های کاری، روابط این گروهها و گروهچه در ادبیات چابکی سازمان در مورد اهمیت تیم اگر

 ها بسیار اندک مورد بررسی قرار گرفته استزهای اساسی این گروهها بسیار سخن به میان آمده است، اما ویژگیسازمان
ای مأرتبط بأا چأابکی در تری و ود داردز برای نمونه کأویین چهأار گونأه از تفکأرات حرفأهیهای شخصی ادبیات غندر زمینه ویژگی

هأای ای، مهارتای اسأت بأرای نظأم حرفأهکأه میدمأه«( چأه چیأزی»کند: دانش ادراکأی )دانسأتن های دانتی را بیان میسازمان
ها ت پیییده و گریزناپذیر  هانی است، فهم سیسأتمکه شامل بکارگیری قوانین  هت نظم دادن در متکال«( چگونه»پیترفته)دانستن 

بینی پیامدهای ناخواسته یا های پیییده و توانایی پیشکه دربرگیرنده دانش مربوط به روابط علت و معمولی در سازمان«( چرا»)دانستن 
نوآوری  هت انبباد با شرایط متغیر تعامالت تیزبینانه است و خالقیت خودانگیزشی )حفظ چرایی( که شامل تمایل، انگیزه، خواستن و 

 بیرونی استز خالقیت خودانگیزشی برای چابکی بسیار تروری استز
مداری، تمرکأز، مولأد بأودن و سأازگاری قأرار های افراد چابک تحت تثثیر میزان کارمداری، ارزشدر یکی از تحیییات مو ود، ویژگی

 وح سازمانی به کارکنانی نیاز دارند که:های چابک در تمامی سبگیرندز طبی این مدل سازمانمی
ها و تهدیأدات دهی مجدد سازمان  هت رویأارویی بأا فرصأتها و تهدیدات بازار را داشته باشند، به ساخت( آمادگی شناسایی فرصت2

 ها را از دست ندهندزکمک نمایند و بیاموزند که فرصت
 یابندز( در هر زمان و هر  ایی که الزم است به سرعت حضور ۲
های مجازی( تا منابع به سرعت در  هت دستیابی به نتایج مورد نظأر ها و تیم( خود به خود به یکدیگر کمک نمایند)حتی در سازمان6

 تخصیص داده شوندز
 های سنتی خود را  دا سازند( و به طور دایم و با سرعت بیاموزندز( نوآوری داشته باشند)و از روش4

اندز در واقأع توانأایی بندی شأدهگروه طبیه 5شوند که در های فردی تسهیل میای گسترده از شایستگیمجموعهاین رفتارها به وسیله 
 یابند:های زیر افزایش میو یادگیری به وسیله ویژگی وریآها و تهدیدات، گسترش سریع، روحیه همکاری و نوشناسایی فرصت

د وسیع، متتری مداری، داشتن دانش نسبت به بازار و مسیری که کسب و کار در آن کارمداری: خواندن بازار، آینده نگری، داشتن دی -
 گرا بودنزکند و نتیجهحرکت می

بندی، یافتن راهکارها و صبوری و شتاب )صبوری زمانی که  هت دستیابی به هأدفی نیأاز بأه متمرکز: برخورداری از توانایی اولویت -
 و ود دارد(ز گذر زمان است و شتاب هرگاه که ترورتی

 مولد: ماهر در امور سازمانی، استیبال کردن از تجربه، یادگیری سریع، روحیه کار تیمی و متتاد بکارگیری دانش  دیدز -
 هازسازگار: سازگاری با گروه، ابهامات و دوگانگی -
 (ز2688های محوری سازمان رفتار کند )حمیدی و همکاران، مدار: در راستای ارزشارزش -

 کی در شهرداری هاچاب
سأازمان هأای موتوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فیط برای بخش خصوصی در نظر گرفأتز بکأارگیری چأابکی در بخأش 

تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشدز البته برخی اعتیاد دارند که با تو ه به عدم و ود رقابأت نیز می شهرداری ها
معنأا و دولتی، و در یک کلمه عدم و ود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن، عمالً بیان چابکی در این بخأش بی و سرعت در بخش

های آنها و در راستای بالندگی بدلیل کثرت ارباب ر وعان خود و نیز نیاز بیتتر به رفع نیازها و خواست شهرداری هاربط استز ولی، بی



  2411اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 و کیفیت، و مهمتر از همه هزینه، بیتتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز داردزهای سرعت و تعالی خود در زمینه
در ا رای اقدامات تحولی نسأبت بأه همتایأان و همتأرازان  همیون شهرداری ها های دولتی چابکدهد که سازمانمبالعات نتان می

پأذیری بیتأتر و پاسأخگویی بهتأر کأه در زمینأه سأرعت، انعباف شأهرداری هأاییآورنأدز ای بدسأت میخود نرخ موفییأت فزاینأده
کنند، به احتمال بسیار زیاد به اهدافتان خواهند رسید زیرا عوامل سیاسی، ا تمأاعی، اقتصأادی و فنأاوری بأا گذاری کالنی میسرمایه

تر نیاز دارند و در نتیجه ایأن تر و تخصصییعها و تصمیمات آنها تثثیر داشته، شهروندان و بازرگانان به خدمات سرسرعت باال، بر دولت
تر از گذشته تهیه و تدوین و ا را گردند و مسلماً با انجام این امور، سازمان موفی به انجأام رسأالت و کسأب ها سریعمتیامر باید خط

 اهداف خود خواهد شدز برای رسیدن به این نتایج بخش دولتی باید به سه اصل تو ه کند:
بینی رویدادها، درک تغییرات مورد نیاز، و تجدید ساختار خدمت رسانی بر آن اساس، بخش دولتی باید بهترین استفاده را از برای پیش -

 شبکه بکندز
 ها را داردزها و میابله با چالشبخش دولتی باید ثابت کند توانایی یادگیری شیوه انجام بهتر فعالیت -
 منابع در دسترس خود را افزایش دهدز بخش دولتی باید کارایی و اثربختی در -

های عملکأردی شودز البتأه ایأن عال أم شأاخصهای چابکی در بخش دولتی بیان مینتانه از مؤلفه 24بر اساس این اصول، در ادامه 
 های دولتی به سمت ابعاد مختلف چابکی هستندزنیستند، بلکه سازوکارهای حرکت سازمان

 تغیر شهروندانهای مبینی و درک خواستهپیش -
 طراحی مجدد عملیات به موازات تغییرات تیاتای قوانین و شهروندان -
 داشتن تعامالت گسترده با کارکنان و شهروندان -
 کاهش تعداد مراحل انجام یک فرآیند -
 تر برای شهروندانهای ارتباطی بیتتر و مناسبتدارک کانال -
 لی و ملیهای فردی، محهمدردی با شهروندان در بحران -
 در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز شهروندان -
 های حاصلهآموزی از تجربیات، و نهادینه سازی بینشاندیتیدن به پیترفت، عبرت -
 خدمات رسانی بهتر به شهروندان در تمامی نیاط -
 هاپیگیری وتعیت و ارزش تمامی منابع و تبدیل هر چه بیتتر اطالعات به دارایی -
 ویی در مییاس توأم با حداقل وابسأتگی بأه تأثمین کننأدگان سپاری و تدارک کاالها و خدمات  هت افزایش آمادگی و صرفهبرون -

 منابع
 های خاصها برای استفاده در زمانها و تواناییحفظ شایستگی محوری، توسعه مهارت -
هأای ارتبأاطی رش و ابالغ اطالعات و اخبار از طریأی کانالاخذ و ا رای تصمیم  معی و مناسب به کمک فناوری اطالعات و گست -

 مناسب
 (ز 2689های مو ود ) عفرنژاد و شهایی، های دولتی، با استفاده از کاراترین روشترغیب شهروندان به انجام فعالیت -

 نتیجه گیریبحث و 

غییرات نوین در دهه گذشته در عرصه فعالیت سازمان ها، باعث تغییرات اساسی در ساختار بازارهای ملی و بین المللی گتته استز این ت

وتعیت بحرانی مو ب اصالحات عمده ای در چتم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدل های سنتی و حتی 

استز در واقع  به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی استز از این رو، یکی از راه های پاسخگویی مدل های نسبتا معاصر شده

به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش  چابکیتز به عنوان پارادایم  دیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی اس چابکی

از  ذب متتری، تو ه می کند و مستلزم آمادگی دا م و همیتگی محصوالت و خدمات و تغییر دا م در زمینه فرصت های حاصل 

تغییرات محیبی کالن و  به مربوط مدیریت شهری، متکالت به مربوط متکالت .برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سبحی است

 برای های استان فارس  شهرداری در ایجاد تغییرات لزوم که است شده مو ب همگی ... و تخصصی در حوزه شهری متکالت خرد،

 اهداف، در تغییر برای های استان فارس در شهرداری شاغل افراد چابکی نیازمند خدمات باشدز این تروری متکالت به رسیدگی



 نقش چابکی در سازمان شهرداری ها)مورد مطالعه شهرداری استان فارس(زهره افضلی : 
 

 برداردز گام شدن تر چابک  هت در های استان فارس باید شهرداری رو، همین استز از کاری فرایندهای و ها سیاست ها، ماموریت
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